Decret: 202102683
Data: 29/06/2021
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Centrals
19/2021/SQRRHH

Resolució provisional d'admesos i exclosos, del procés selectiu mitjançant concursoposició, per la creació d’una borsa de treball de subalterns/es, grup GP, per la cobertura
dels llocs de treball d’auxiliar de serveis informadors/es i auxiliar de serveis d’escoles per a
la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats de conserges de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès.

ANTECEDENTS
1. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 23 de febrer de 2021, va
aprovar les bases reguladores i la convocatòria que ha de regir el procés de selecció
mitjançant concurs-oposició, per la creació d’una borsa de treball de subalterns/es,
grup GP, per la cobertura dels llocs de treball d’auxiliar de serveis informadors/es i
auxiliar de serveis d’escoles per a la realització de treballs temporals, substitucions i
interinitats de conserges de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
2. Vist que les Bases i la convocatòria es troben publicades al BOPB de data 08 de març
de 2021, CVE 2021110021985 i al DOGC en data 18 de març de 2021.
3. Atès que el termini de presentació de les sol·licituds per a participar en el procés
selectiu va finalitzar el dia 07 d’abril de 2021.
FONAMENTS DE DRET
Convocatòria i bases reguladores d’aquest procés selectiu aprovades per acord de la
Junta de Govern Local de 23/02/2021, publicades al BOPB de 08/03/2021 i al DOGC
07/04/2021.
Atès l’article 78 del Decret 214/1990, Reglament del Personal al servei de les entitats
locals.
DISPOSICIÓ
La tinenta d’alcaldia delegada actuant per delegació de l’alcaldessa, d’acord amb el
cartipàs vigent, resol:
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Primer.- Declarar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses del
procés selectiu mitjançant concurs-oposició, per la creació d’una borsa de treball de
subalterns/es, grup GP, per la cobertura dels llocs de treball d’auxiliar de serveis
informadors/es i auxiliar de serveis d’escoles per a la realització de treballs temporals,
substitucions i interinitats de conserges de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Persones aspirants admeses provisionalment:
NIF (4 últims
Cognoms i nom
dígits)
872H
894W
563S
989N
742T
535V
672V
027Q
811R
208P
495P
154M
104G
895F
154W
682L
710W
033A
833X
576Q
148C
437E
336G
218J
452B
794M
127Q
191G
980R

GONZALEZ*MORALEDA,OLGA
PASTOR*SANCHEZ,MARINA
MARCOS*ROLDAN,FRANCISCO MANUEL
MUÑOZ*ESTEBAN,CRISTINA
SESTAYO*LESTON,ENRIQUE
TRAVY DE,FRANCISCO JAVIER
JIMENEZ*VILCHEZ,EMILIA
ALTAYO*LOPEZ,FERNANDO
TRISTANY*HEREDIA,AGUSTIN
SEGURA*LLOBET,ANNA MARIA
TAMAYO*AYORA,IRIS
CARRASCO*CARRILLO,MARIA CARMEN
PECELLIN*GONZALVO,GEORGINA
HERRERO*BUENO,CARLOS
AMAT*USTRELL,JAMIE ILEANA
PELAEZ*PEREZ,SERGIO
ESTEBAN*MUÑOZ,SANDRA
MARIN*RUIZ,ISABEL
ZAMORANO*MORENO,LOURDES
GARCIA*ALVAREZ,LUIS
ABADAL*CENTELLAS,ELENA
RUIZ*HURTADO,MARIA PILAR
TORRES*MOLINA,LIDIA
BONILLA*GARCIA,MARTA
ARIZA*RODRIGUEZ,MARIA CARMEN
RAVENTOS*PAGES,ROSA MARIA
CACERES*CASACUBERTA,MIREIA
GARCIA*ROMAN,MARIA DEL CARMEN
RUSINES*FAUSTINO,ELVIRA
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356Y
291H
567M
973E
648Z
576W
363M
898Z
066D
836K
488X
301H
844W
628X
841M
374S
127M
030E
445J
423X
204P

DIAZ*CANTERO,ESTHER
GALAN*PEREZ,LUIS
CODINACH*OLIVA,MARC
CABELLO*SANCHEZ,ANTONIA
PUJOL*AGELL,NURIA
ROMANO*FERNANDEZ,CAROLINA
JORDAN*ROTES,DAVID
REVALIENTE*COBOS,ABRAHAM
ALCANTARA*JIMENEZ,VANESSA
GUILARTE*SUAREZ,GISELA
FORTUNATO*GALMES,CARME
VIDAL*TORELLO,NURIA
MOLINE*ORTIZ,SILVIA
LIZANA*LOPEZ,MARIA CARMEN
TORRES*RODRIGUEZ,ANTONI
GALLEGO*MARTINEZ,ALVARO
BADIA*COSTA,JUDITH
CALDERON*PAZ,JOSE ANTONIO
BALAGUER*SANZ,ANNA
GONZALEZ*BEATO,DANIEL
BERNADO*MIRET,MARIA

Persones aspirants excloses provisionalment (marcat amb “x” el requisit que falta)
NIF (4 últims
dígits)
359K
206B
473Y
809P
964L
438G
901F
081C
375J
431X

Cognoms i nom
CAMPOS I*GUEVARA,MARC
CURTIELLA*GARCIA,JOSE ORIOL
CANUDAS*TENA,ARIADNA
GUILLAMON*ROMERO,MARIA TERESA
CLOSA*REÑE,MONTSERRAT
JIMENEZ*PRATS,DANIEL
TORRES*HURTADO,JORGE
PERNAS*LOPEZ,JORGE
FUERTES*RIOJA,CAROLINA
MONTES*PALACIO,MARIA ISABEL

Taxa
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Titulació

X

X

X
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865W

AIMI,LUCA

X

Les persones aspirants que no han acreditat el nivell de català exigit a les bases són:
NIF (4 últims
dígits)
563S
989N
535V
473Y
027Q
336G
127Q
356Y
973E
836K
030E
431X
865W
964L
438G

Cognoms i nom
MARCOS*ROLDAN,FRANCISCO MANUEL
MUÑOZ*ESTEBAN,CRISTINA
TRAVY DE,FRANCISCO JAVIER
CANUDAS*TENA,ARIADNA
ALTAYO*LOPEZ,FERNANDO
TORRES*MOLINA,LIDIA
CACERES*CASACUBERTA,MIREIA
DIAZ*CANTERO,ESTHER
CABELLO*SANCHEZ,ANTONIA
GUILARTE*SUAREZ,GISELA
CALDERON*PAZ,JOSE ANTONIO
MONTES*PALACIO,MARIA ISABEL
AIMI,LUCA
CLOSA*REÑE,MONTSERRAT
JIMENEZ*PRATS,DANIEL

Segon.- Donar a les persones aspirants a les quals els hi manca algun requisit, un termini
de deu dies hàbils, des de la publicació del present decret al tauler d’edictes i a la seu
electrònica de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (https://www.santquirzevallès.cat),
perquè puguin esmenar les deficiències.
Tercer.- Transcorregut el termini per a l'esmena de deficiències, l'alcaldessa o el tinent
d’alcaldia delegat en un nou termini de quinze dies dictarà un nou decret pel qual
declararà admesos definitivament els aspirants inicialment exclosos que hagin corregit
adequadament les deficiències i exclosos definitivament aquells que no hagin atès el
requeriment adreçat a aquell efecte.
Quart.- Si en el termini de 10 dies hàbils no s’ha produït cap reclamació, al·legació o
esmena, la llista provisional d’admesos passarà a ser automàticament definitiva, sense
necessitat de nova publicació.
Cinquè.- Les persones aspirants admeses, no exemptes de realitzar la prova de català,
poden acreditar estar en possessió del certificat de coneixements de català de nivell B fins
al mateix dia de la realització de la prova de català.
Sisè.- Designar el Tribunal de selecció que estarà format per les persones següents:
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President/a:

Titular: Pilar Dolado Visús, responsable atenció ciutadana
Suplent: Nicolás Castellano Petidier, tècnic educació

Vocals:

Titular: Meritxell Montfort Camprubí, Cap de Recursos Humans
Suplent: Elisabeth Sousa Brioa, tècnica de Recursos Humans
Titular: Mònica López Lobato, administrativa d’Educació
Suplent: Montserrat Porqueras Montoliu, tècnica de gestió

Titular (EAPC): Montserrat Ruiz González
Suplent (EPAC): Juan Antonio Zamora Hernández
Secretari/ària (amb veu i vot):Titular: Ana Mª Lao, administrativa de Recursos Humans
Suplent: Ana Mª Pérez Rosell, tècnica de gestió.
Setè.- Comunicar a les persones no exemptes de realitzar la prova de coneixements de la
llengua catalana, que la data de realització de la prova del nivell B serà el dia 12 de juliol a
les 09.00 hores, al Casal Serra dels Galliners, Carrer Pintor Vila Puig, 22, Sant Quirze del
Vallès. D’acord amb les Bases de la convocatòria, aquesta prova és eliminatòria, i caldrà
obtenir la qualificació d’apte/a, per tal de procedir a la realització de la següent prova.
Vuitè.- El tribunal resta convocat per a la seva constitució el dia 19 de juliol, a les 09.00
hores, al Servei de Recursos Humans, Plaça de la Vila, 1 de Sant Quirze del Vallès.
Novè.- La prova de coneixements, es realitzarà el dia 19 de juliol, a les 09.30 hores, al
Casal Serra dels Galliners, Carrer Pintor Vila Puig, 22 de Sant Quirze del Vallès.
Desè.- Publicar el present decret al tauler d’edictes i a la seu electrònica de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès (https://www.santquirzevallès.cat), i comunicar-ho a la
representació sindical.
Proposta_Fin
Ho disposo,
Dono fe,

Laura Flos Pérez - DNI 35039296S (TCAT)
Tinenta d'Alcaldia de Serveis Centrals
i RRHH
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 29/06/2021 a les 15:45:10

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 29/06/2021 a les 18:37:29
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